
 

 

 

Papildoma informacija Europos ekonominės erdvės (EEE) ir 

Šveicarijos gyventojams 

Europos ekonominės erdvės ir Šveicarijos gyventojai turi papildomų teisių į duomenų apsaugą 

ir pranešimą, kurie išdėstyti ir paaiškinti čia. Žodžiai parašyti didžiosiomis raidėmis turi tą pačią 

reikšmę šiame papildomame pranešime kaip ir Qualcomm Privatumo politikoje. Be teisių ir 

pranešimų, paaiškintų šioje Qualcomm Privatumo politikoje, EEE ir Šveicarijos gyventojams 

taikomos šios nuostatos: 

1. Kontrolierius ir ES atstovas. Jei nenurodyta kitaip, Qualcomm privatumo politikos 

tikslams, duomenų valdytojas yra Qualcomm Incorporated, 5775 Morehouse Drive, San 

Diego, California, JAV, 92121. Qualcomm Incorporated atstovas Europos Sąjungoje yra 

QT Technologies Ireland Limited. QT Technologies Ireland Limited registruota buveinė 

yra: 9 Exchange Place, International Financial Service Centre, Dublin 1, Airija. 

2. Duomenų apsaugos pareigūnas. Su EEE ir Šveicarijos Qualcomm duomenų apaugos 

pareigūnu (-ais) galite susisikti el. paštu: dpo.eea@qualcomm.com. 

3. Tikslas ir teisinis pagrindas. Tikslai, kuriais Qualcomm tvarko asmens duomenis, yra 

išdėstyti Qualcomm Privatumo politikoje. Kai pateikiate mums savo asmeninius 

duomenis, kad galėtumėte užregistruoti mūsų svetainėje arba norėdami gauti 

paslaugą, prašyti informacijos arba užsisakyti produktą ar paslaugą, tokio duomenų 

tvarkymo teisinis pagrindas yra sutartis. Kai mes renkame duomenis apie mūsų 

Svetainės ar Paslaugų naudojimą, tokio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra mūsų 

teisėti interesai, susiję su mūsų verslo, svetainės ir paslaugų administravimu, tobulinimu 

ir apsauga. Kai jūs laisvai pateikiate savo asmens duomenis tam tikram tikslui ir (arba) 

sutinkate, kad jie bus naudojami tam tikram tikslui, tokio duomenų tvarkymo teisinis 

pagrindas yra sutikimas arba sutartis. 

4. Duomenų subjekto teisės.. Duomenų subjektai (asmenys, kuriems priklauso asmens 

duomenys) EEE ir Šveicarijoje turi šias papildomas teises, kuriomis gali pasinaudoti 

šioje svetainėje: Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, spustelėkite čia. 
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a. Teisė į informaciją apie jūsų duomenų apdorojimą, įskaitant tai, ar mes 

apdorojame jūsų asmeninius duomenis, bei teisinį mechanizmą, kurį taikome 

tarptautiniams duomenų persiuntimams. 

b. Teisė reikalauti prieigos prie mūsų turimų jūsų asmens duomenų ir taisyti ar 

ištrinti atitinkamus duomenis.  

c. Teisė prieštarauti arba apriboti mūsų atliekamą jūsų asmens duomenų 

tvarkymą. 

d. Teisė gauti jūsų asmeninių duomenų kopiją struktūrizuotu, dažniausiai 

naudojamu ir mašininio skaitymo formatu tais atvejais, kai mūsų 

automatizuotas jūsų asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas jūsų sutikimu ar 

sutartimi su jumis. 

e. Teisė atšaukti savo sutikimą dėl tolesnio duomenų tvarkymo, kai jūsų asmens 

duomenų tvarkymo teisinis pagrindas buvo jūsų sutikimas. 

f. Teisė prieštarauti automatiniam sprendimų priėmimui pagal jūsų asmeninius 

duomenis ir reikalauti, kad tokius sprendimus priimtų žmogus. 

g. Pastaba.  Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, tačiau mes 

raginame pirmiausia susisiekti su mumis dėl bet kokių klausimų ar abejonių, 

siųsdami mums el. laišką adresu privacy[eta]qualcomm[taškas]com. 

h. Papildomos teisės Prancūzijoje:  Prancūzijos gyventojai turi teisę atsiųsti 

konkrečias instrukcijas dėl savo duomenų naudojimo po mirties siųsdami mums 

el. laišką adresu privacy[eta]qualcomm[taškas]com. 

 


